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 دلطنةذعمان

 وزارةذاؾرتبوةذواؾتعلوم

 ادلديريةذاؾعاؿةذؾلرتبوةذواؾتعلومذمبحاػظةذجنوبذاؾشرؼوة

 (21-5ؿدردةذاؾوايفذؾلتعلومذاألدادي)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /الطالبات تجمٌع                         

 الحكمانً راشد حوراء              السنٌدي علً تهانً                       

 الهاشمً محمد شهد             الراسبً محمد سمٌة                    

 الراسبً محمد فاطمة            الراسبً محمد عابشة                    

 

 .المرهوبٌة جمعة فتحٌة. أ/ وإخراج وتنسٌق فكرة                                             

 (21-5ساسً)فً للتعلٌم األمدرسة الوا                                             
 



 

 

 الوحدة األولى: التالوة والتجويد
ذ(ذاإلدغامذواإلخفاء2أحكامذادلومذواؾنونذاؾداؽنتنيذواؾتنوين)االول:ذاؾدرس

 : البنائية األنشطة:  أوال
 : االول النشاط

 قال:  مرتال أصحابه ٌبلؽه أن نبٌه وأمر,  مرتال نبٌه على أنزله تعالى هللا ألن:  أٌضا واجب به والعمل,  عٌنً فرض التجوٌد قواعد تعلم
 (4: المزمل)"ورتل القرآن ترتٌال" :  تعالى

 : الثانً النشاط

 الساكنة المٌم حرفً من ٌقع اإلدؼام ألن:  المثلٌن بإدؼام تسمٌتها أما,  الشفتٌن من تخرج المٌم لكون الشفوي باإلدؼام تسمى. أ
 . والمتحركة

 .ؼنة بدون ٌكون الثانٌة المجموعة فً اإلدؼام أن حٌن فً,  الؽنة مع ٌكون االولى المجموعة فً اإلدؼام أن فً ٌتمثل الفارق. ب

 : الثالث النشاط

 : الناظم قول فً مجموعة,  حرفا عشر خمسة اإلخفاء حروؾ. أ

 .ظالما ضع تقى فً زد طٌبا مد            سما قد شخص جاد كم ثنا ذا صؾ

 األربعة الحروؾ وهذه, ض,ط,ق,ص:  هً التنوٌن أو الساكنة النون تفخٌم فً سببا تكون التً الحروؾ أن األمثلة خالل من ٌستنتج. ب
 . قظ ضؽط خص:  قولنا فً المجموعة االستعالء أو التفخٌم حروؾ ضمن واردة

 : واألنشطة التقويم:  ثانيا

  : أوال

        ٌمكن ال -2

     1-√        

 العلٌا -3   

 . واحدا حرفا ٌكونان بحٌث,  متحرك حرؾ فً الساكن حرؾ إدخال هو اإلدؼام : ثانٌا

  : ثالثا

 شفوي إدؼام .2
ل) .1  . متقاربٌن( والشمس.               ) متقاربٌن( والنهار.           ) متماثلٌن( الٌَّ
 متجانسٌن.  الدال و التاء حرفً بٌن التجانس .3
 ؼنة بؽٌر إدؼام .4

 :  رابعا

 ؼنة بؽٌر اإلدؼام بؽنة اإلدؼام المقارنة أوجه
 √ ₓ  الساكنة النون ؼنة ذهاب
 1 4  الحروؾ عدد
 

 



 

 : السبب. 2 : خامسا

 ٌجب حتى اإلدؼام أحرؾ من كقربهما الحروؾ هذه من ٌقربا لم أنهما هو اإلخفاء الحروؾ عند والتنوٌن الساكنة النون 
,  واإلدؼام اإلظهار بٌن متوسطا حكما فؤعطٌا,  إظهارهما ٌجب حتى اإلظهار حروؾ من كبعدهما منهما ٌبعدا ولم,  إدؼامهما

 . اإلخفاء وهو
 الصفات فً بٌنهما والتقارب( الشفتٌن) المخرج فً والباء المٌم حرؾ بٌن التجانس وجود المٌم . 

 : المصحؾ فً العالمة. 1

 . الحركة من التعرٌة فً اإلخفاء عند الحرفان ٌتفق

 :  سادسا

 . متماثلٌن إدؼام:  الذٌن

 . الكاؾ حرؾ مع النون إحفاء:  منكم

 . المتماثلٌن اإلدؼام هو أو,  بؽنة إدؼام:  المٌمٌن بٌن اإلدؼام,  متماثلٌن إدؼام وهو,  بؽنة إدؼام:  النونٌن بٌن:  ما نسابكم من

 . والمٌم التنوٌن عن المتولدة النون بٌن بؽنة إدؼام ثم,  الكاؾ مع الساكنة النون إخفاء:  منكرا كلمة فً: من منكرا

 .  متماثلٌن إدؼام وهو,  المّشددة النون فً ؼنة:  إن

 

ذ(1)واؾتنوينذاؾداؽنتنيذواؾنونذادلومذأحكامذ:اؾثاـيذاؾدرس

 : البنائية األنشطة:  أوال
 : االول النشاط

 . اإلظهار حرؾ مخرج:  الحلق عن النون مخرج ُبعد:  السبب. 2

 . الحلقٌة الحروؾ تسمى. 1

 فالخاء الؽٌن:  الحلق أدنى. 3

 فالحاء العٌن:  الحلق وسط   

  فالهاء الهمزة:  الحلق أقصى  

 : الثانً النشاط

 : التحٌر سبب

 الفاء مع المٌم مخرج قرب .2

 الواو مع المخرج اتحاد .1

 . معها واضحا ٌكون اإلظهار فإن لذلك:  المٌم مع المخرج فً بعٌدة فإنها الحروؾ بقٌة أما .3

 : واألنشطة التقويم:  ثانيا
 : أوال

 ب -3    ب -1    ج -2 

  : ثانٌا

 النون بعد جاء إذ:  المٌم فٌم باإلخفاء شبٌها ٌصبح فٌها الحكم فإن,  مٌما النون ٌحول التنوٌن عن المتولدة النون أو الساكنة النون أن بما
 . أٌضا الباء حرؾ بعدها التً الساكنة المٌم إخفاء فً نفسة األمر وهو,  الباء حرؾ مٌما المنقلبة



 :  ثالثا

 الساكنة المٌم الضم تنوٌن الساكنة النون  الحكم
 السكون من المٌم تعرٌة  الحركتٌن تتابع السكون من النون تعرٌة اإلدؼام
 السكون رسم الحركتٌن تراكب السكون رسم اإلظهار
 السكون من المٌم تعرٌة  الحركتٌن تتابع السكون من النون تعرٌة اإلخفاء
 : رابعا

 قلب إظهار  إدؼام إخفاء الحكم
 بٌن دولة عنه – أهل من – خٌل من – منهم ٌشاء من – لٌنة من فانتهوا – منكم  الساكنة النون

  على قابمة – أو لٌنة ولكن ركاب – وال خٌل قدٌر شىء التنوٌن
  عنه نهاكم – علٌه أوجفتم – فما منهم من قطعتم  الساكنة المٌم

 

ذ(2اؾتفخومذواؾرتؼوق)ذ:اؾثاؾثذاؾدرس

 : البنائية األنشطة:  أوال

 : االول النشاط

 : اآلتٌة باالعتبارات أخذا,  حرفا 12 المنطوقة الحروؾ .2

 (مجازا األلؾ سمٌت) الهمزة هً الهجابٌة الحروؾ أول فً التً األلؾ 
 تكون ال ألنها( :األلؾ الم:  ال) بـ عنها وٌعبر.  الهجاء حروؾ من األخٌر قبل الحرؾ وهً,  المدٌة األلؾ هً المنطوقة األلؾ أما 

  ساكنة إال

 والتفخٌم الترقٌم حٌث من نطقها ٌختلؾ. 1

 : الثانً النشاط 

 الى مرتفعا اللسان ٌكون االستعالء بحروؾ النطق وعند,  الفم قاع إلى نازال اللسان ٌكون اي:  الفم قاع فً اللسان ٌكون استفال فً .2
 ( .الفم سطح) االعلى بالحنك إطباقه حد

 . اللسان ارتفاع حاالت أعلى هو واإلطباق.  والضاد,  والصاد,  الظاء,  الطاء:  وهً,  وأقواها الحروؾ أشد ٌكون اإلطباق .1

 : الثالث النشاط

 أن ٌنبؽً ما وهو.   الحرؾ حركة إلى جمٌعها فً النطق ٌخضع إذ كلمة فً مدمجا أو منفردا الحرؾ ٌكون أن بٌن النطق فً تفرق ال
 . الحرؾ فٌه ورد الذي الموقع عن النظر بقطع الحرؾ تفخٌم عنه ٌنتج الزمة سفة فاالستعالء,  القارئ إلٌه ٌنتبه

 :التقويم األنشطة  ثانيا:
  :أوال

2.√        

 الطاء. 1

 . له مستحقا والتفخٌم,  للحرؾ حقا,  االستعالء نتٌجة التفخٌم ٌعتبر: ثانٌا

  :ثالثا 

(1 ) 

(3 ) 

(5 ) 

(2 ) 

(4) 



 

 : رابعا

 شططا النهار عصوا
 تطمبن صدور النار

 والضفادع الباطل وٌبطل وهللا
 

ذ(1)واؾرتؼوقذاؾتفخومذ:اؾرابعذاؾدرس

 : البنائية األنشطة:  أوال
 : االول النشاط

 تنطق فإنها القمرٌة الالم أما,  ترقٌقا أو تفخٌما فٌه تإثر أن دون بعدها الذي الحرؾ فً تدؼم الشمسٌة ففً مرققة حاالتها كل فً الالم
 . بالترقٌق ٌكون ونطقها

 : الثانً النشاط 

 ساكنة كانت إن أنها كما( كفروا()أخرج) مضمومة أو مفتوحة كانت إن تفخم فهً,  الضم أو الفتح بسبب حاالتها اؼلب فً الراء تفخم
 ضم أو فتح قبلة بسكون سبقت ساكنة كانت أو( , القربى()األرض) ضمة أو بفتحة سبقت إن عارضا سكونا أو أصلٌا سكونا

 (قرطاس) استعالء حرؾ بعدها وجاء كسر أو( ارجع) وصل بهمزة سبقت ساكنة كانت إن تفخم أنها كما( , شكور()والفجر)

 : الثالث النشاط

 :  السبب

 . بالكسر متحركة الراء.  2

 : الساكنة الراء. 1

 . بكسر مسبوقة* 

 . لٌن ٌاء أو مدٌة بٌاء مسبوقة* 

 . كسر قبله بسكون مسبوقة* 

 (مجراها: ) كلمة فً اإلمالة. 3

 :التقويم األنشطة  حلثانيا :  
 ج -3       ب -1      أ -2 : اوال

 . واحدة كلمة فً مباشر بعدها االستعالء حرؾ لوجود:  مفخمة الساكنة الراء. 2 : ثانٌا

 . ثانٌة كلمة فً بعدها االستعالء حرؾ جاء وقد بكسر سبقت لكونها:  مرققة الراء. 1

 . المفخم الراء بحرؾ سبقت لكونها:  المفخمة االلؾ. 3

 . المسهلة الهمزة فً فتح حرؾ بعد وقعت ألنه:  مفخم الجاللة لفظ الم. 4

 المفتوحة الراء. 1             المد ألؾ وبعدها المفتوحة الراء. 2 : ثالثا

 المكسورة الراء. 4                              المضمومة الراء. 1       

 : فً األربعة الشروط تتمثل : رابعا

 بكسرة تسبق أن .2

 أصلٌة الكسرة تكون أن .1



  االستعالء حرؾ بعدها ٌؤتً ال أن .3

  الكلمة نفس فً معها ٌكون ال أن فٌنبؽً االستعالء حرؾ بعدها جاء إن .4

 : خامسا

 المرققة الراء المفخمة الراء
.  نكر.  النذر.  مزدجر. سحر.  ٌروا.  القمر.  اقتربت
.  وفجرنا.  ربه.  الكافرون.  جراد.  ٌخرجون.  أبصرهم
 تركنها.  ودسر.  األرض

.  فانتصر.  وازدجر.  عسر.  منتشر.  مستقر.  أمر.  مستمر.  ٌعرضوا
 مدكر.  كفر.  تجرى.  قدر.  أمر.  منهمر

 

 العقيدة: الثانية الوحدة
ذاؾنبونيذخامت اؾدرسذاألول/

 أوال : حل األنشطة البنائية:
 :األول النشاط

 إلى الناس دعوة هو إنما الوحً هذا من المقصد وأن المصدر, وحدة ٌفٌد ما وهو الوحً, هو إنما الرساالت مصدر أن الكرٌمة اآلٌة أكدت
 ضعوو اإلسالم قٌم ؼرس فً أسهم منهم واحد كل وأن واحدة, جمٌعا   األنبٌاء دعوة أن أكد الذي ؾالشرٌ الحدٌث ٌثبته ما وهو تعالى, هللا
 .الهدؾ ذلك لتحقٌق لبنة

 :الثانً النشاط

 النفس, فً هوى من تعالى هللا عدا ما كل عبادة وتجنب العبادة, فً تعالى هللا توحٌد إلى الدعوة إنما الخالص؛ التوحٌد إلى دعوة اآلٌة فً
 .شٌطان من وسوسة أو إنس من أو

 : الثالث النشاط

 التً األحكام واستنباط النصوص فهم خاصة العلماء على وجب كما اإلسالمٌة, الشرٌعة به جاءت بما التمسك المسلمٌن جمٌع على وجب
 .ومكان زمان لكل مناسبة اإلسالمٌة الشرٌعة تجعل

 األنشطة والتقويم :ثانيا:  
 مختلفة – ب -2 :أوال  

 التوحٌد - جـ -1      

  :ثانٌا  

 موقؾ ٌكون بحٌث األرض فً اإلنسانً االستخالؾ وتوٌه ترشٌد إلى الدعوة اإلسالم رأسها وعلى جمٌعا   السماوٌة الرساالت من الؽاٌة
 .برمته والكون واألحٌاء الناس مع متصادم وؼٌر والحٌاة, الكون حركة مع ومتسقا   معتدال   وسلوكا   وفكرا   عقٌدة فٌها اإلنسان

  :ثالثا  

 الحقٌقة هذه وردت وقد وسلم, علٌه هللا صلى الكرٌم الرسول ببعثة وبشرت لإلسالم, مهدت السابقة الشرابع أن إذ زعمه بطالن له أإكد
 ٌؤتً برسول   ومبشرا   التوراة من ٌدي بٌن لما مصدقا   إلٌكم هللا رسول إنً إسرابٌل بنً ٌا مرٌم ابن عٌسى قال وإذ), نصا   الكرٌم القرآن فً
 .تعالى هللا توحٌد إلى تدعو كلها الشرابع وهذه( أحمد اسمه بعد من

  :رابعا  

  .الدرس موضوع الشرٌؾ الحدٌث علٌه دل ما وهذا اإلسالم, هو الدٌن وهذا واحد, دٌن إلى الرساالت جمٌع دعت

 :خامسا  

 .األداء وطرٌقة التفاصٌل فً واختلفت الصوم, فً هو كما الشرابع بعض فً السماوٌة الدٌانات اتحدت -1



 .بٌنهم التفرٌق ودون الرسل بجمٌع اإلٌمان المسلم عقٌدة تمام من -1

 .والسالم الصالة علٌهم ومحمد وعٌسى موسى الرسل جمٌع لسان على وردت العبارة وهذه البعض, بعضها ٌصدق السماوٌة الرساالت -3

 

 واؾردلذاألـبواءذردخهاذمؼو:ذذاؾثاـيذاؾدرس

 األنشطة البنائية:أوال : حل  
 :األول النشاط

 ٌصطفٌك , ٌختارك:  ٌجتبٌك - 2

 (األنبٌاء ساللة من) إبراهٌم بن إسحق بن ٌعقوب بن ٌوسؾ -1

 :الثانً النشاط

 : ذلك ومنتعالى  له المطلقة الطاعة تإكد طرابق بعدة تعالى هللا نصرة تكون

 .تعالى اهللب اإلٌمان - 2

 .ونهٌا   أمرا   بؤوامره والعمل هللا بشرع االلتزام - 1

 .لدٌنه الدعوة - 3

 : الثالث النشاط

 :المذكورون ٌتحملها التً المسإولٌات ومنوالقانون  والعرؾ الشرع له ٌحددها مسإولٌة المجتمع فً فرد لكل

 هللا أمام ومسإولدروسه  عن مسإولدرسة الم وفً الصؾ داخل باطهانض عن مسإولوتجهٌزاتها  المدرسة عن مسإول :العلم طالب
 . .ضٌعه فٌما وقته وعنباله  فٌما شبابه عن تعالى

 وتربٌته متطلباته كل توفٌر عن المسإولة فهً. .  واجتماعٌة وأخالقٌة ودٌنٌة بدنٌة تربٌةأبنابها  تربٌة عن مسإولة :األسرة

 تقدمها التً النتابج عن الدولة أمام مسإولالمعلمٌن  عن مسإولهم وانصراف الطالب حضور عن مسإول :المدرسة فً اإلداري المسإول
 . . القوانٌن تطبٌق ومدى المدرسة

 وتطبٌقالنظام  ضبط وعنالدولة  ممتلكات  على أمٌنا   ٌكون بؤن مطالب فهو الدولة فً المسإولٌة تولى من كل: الدولة فً المسإولون
 . .ٌإدٌها التً بالوظٌفة كلفه الذي المسإول أمام ثم تعالى هللا أمام محاسب فإنه وإالمسإولٌة  بكل الواجب وأداءالقوانٌن 

 األنشطة والتقويم :ثانيا:  
 √ -2 :أوال  

 بكل  -1      

 :ثانٌا  

 :المحرم ارتكاب على تساعده التً الظروؾ كل لٌوسؾ تٌسرت

 اقتصاد على أمٌنا  تصرفه  فً عادال   كان لكنهبؤكملها  دولة اقتصاد بلاألموال  ٌدٌه بٌن وضعت فقدٌشاء  ما المال من باألخذ 
 .اقتصادٌة كارثة من البلد نجاة فً سببا   فكانالموارد  فً التصرؾ حسنالبلد 

 الخطٌبة فً الوقوع من نجاته فكانتتعالى  هللا معصٌة ٌقبل ولماعتصم  لكنه العزٌز امرأة مع. 

  :ثالثا  

 .الرسالة لنشر والسعً الصالح والعملالسلوك   إلستقامة مثاال   والرسل األنبٌاء سبل المسلم ٌتخذ -2

 بؤن للرسول ٌإكد فإنه رسول أو نبً قصة ٌذكر حٌنما تعالى فاهلل قومه علٌه ٌشتد عندما وسلم علٌه هللا صلى للرسول تسلٌة إنها -1
 وموعظة   الحق هذه فً وجاءك فإادك به تثبت ما الرسل أنباء من علٌك نقص وكال) تعالى, هلل سوء من ٌناله ما وٌحتسب ٌصبر,
 (.للمإمنٌن  وذكرى



 :رابعا  

 مدى تمثلك لها القٌمة التً تمثلها اآلٌة م

 أبدا أحٌانا دابما   الصبر      ( جمٌل فصبر  )  2
    هللا فً الثقة  ( حافظا   خٌر فاهلل)  1
    هللا إلى األمر تسلٌم ( وكٌل نقول ما على هللا)  3
    هللا على التوكل    ( توكلت علٌه)  4
      باألمل التمسك     ( هللا روح من تاٌبسوا وال)  5
 

 اخلامتةذاؾرداؾة:ذاؾثاؾثذاؾدرس

 أوال : حل األنشطة البنائية:
 : األول النشاط

 .تعالى هللا عند من وحٌا   لٌس الكرٌم القرآن بؤن ٌزعم من شبٌهة دحض ـ

 .الرفٌعة مكانته على دلٌل الكرٌم القرآن بحفظ تعالى هللا تكفل ـ

 : الثانً النشاط

 :بؤنها اإلسالمٌة الشرٌعة مٌز مما

 .الصوم وبوج على التؤكٌد مثل السابقة, السماوٌة ساالت الر فً الواردة األحكام بعض على أكدت ـ2

 .تحرٌفها وقع التً األحكام بعض بتصحٌح السابقة السماوٌة الشرابع تكملة ـ1

 .النفس قتل بدل بالتوبة المذنب عن التخفٌؾ مثل السابقة السماوٌة الرساالت فً الواردة األحكام بعض نسخ ـ3

 األنشطة والتقويم :ثانيا:  
 لها ناقدا   , جـ ـ2 :أوال  

 وإظهار إخفاء , أ ـ1      

  :ثانٌا  

 بالصحة وعلٌها لها وشاهدا   لها وحافظا   السابقة للكتب مصدقا   جعله وسلم علٌه هللا صلى الرسول به أٌد الذي الكتاب أن هو الدلٌل
 .والثبات

  :ثالثا  

 مخالؾ أقوال أو أفعال أو أحكام من به نؤتً ما ٌكون فالالسابقة  السماوٌة الكتب لجمٌع خاتم لكونهحٌاة  منهج الكرٌم القرآن من نجعل أن
 والزنا السرقة حرم الكرٌم الكذب القرآن وٌجتنب الصدق ٌلتزم أن المسلم فعلىالكذب  وحرم بالصدق أمر القرآن:  ذلك مثال. فٌه ورد لما

 .حٌاة منهج فعال   الكرٌم القرآن المسلم ٌجعل عندها األوامر بكل وٌؤتًالمحرمات  تلك ٌجتنب أن المسلم فعلى الكثٌر وؼٌرهاوالربا 

 مثال ٌقولون بما واالفتتان الكتاب أهل أهواء اتباع من الكرٌم رسوله حذر تعالى فاهللالشهوات  فً والوقوع الهوى اتباع من الحذر ـ1
 .الدٌن ٌخالؾ كان وإن والنصارى الٌهود عند بما االفتتانالفرج  شهوةالمال  واكتناز الؽنى شهوة كثٌرة الشهوات: ذلك

 كل وتركالمسلم  بها ٌقوم التً البر أعمال كل: ذلك مثال السٌبات فعل عن والتؤخرالحٌاة  مٌادٌن جمٌع فً الخٌرات فعل إلى االستباق ـ3
 . .السٌبة األعمال

  :رابعا  

 أنزل بما الحكمالخٌرات  فعل إلى االستباقالهوى  اتباع من الحذرالكرٌم  القرآن شرٌعة تطبٌقالكرٌم  بالقرآن األٌمان: التربوٌة القٌم أهم
 . .تعالى هللا

 



 :خامسا  

 لعلنامحمد  إلى بنا اذهبوا: قٌس بن  وشاس ُصورٌا بن وعبدهللا أسٌد بن كعب قال: قال عنهما هللا رضً عباس ابن عن إسحق ابن روى 
 بٌننا وأنٌخالفونا  ولمٌهود  اتبعتنا اتبعناك إن وأناوساداتهم  وأشرافهم ٌهود أحبار أنا عرفت قد إنكمحمد  ٌا فقالوافجاإه  دٌنه, عن نفتنه
 تتبع وال هللا أنزل بما بٌنهم احكم وأن: )فٌهم هللا وأنزل ذلك, فؤبىبك  ونإمنعلٌهم  لنا فتقضًإلٌك  فنحاكمهمخصومة  قومنا وبٌن

 (. .ٌوقنون لقوم   حكما   هللا من أحسن ومن: )تعالى قوله إلى( إلٌك هللا أنزل ما بعض عن ٌفتنوك أن واحذرهم أهوابهم

 

 (الفقة:)الثالثة الوحدة
 

ذةاؾدرسذاألول:اؾذؽاةذاؾشرعو
 أوال : حل األنشطة البنائية:

 النشاط األول:

 ( المٌتة حرمت لخبثها ولما فٌها من ضرر ببقاء المواد الضارة فً جسمها : اما بسبب أمراض أو احتباس دم فٌها.1

 ( الدم وسط مساعد على نمو الجراثٌم .1

 مجهز بجهاز هضمً بالػ التعقٌد . ( لحم الخنزٌر مستقذر و الخنزٌر3

 النشاط الثانً:

سواء أكان ذكاة او طعنا ففً جمٌعها إسالة الدم الذي ٌعد مكانا ترتع فٌه الجراثٌم , وتزداد خطورة ذلك بعد خروج الروح ,  ٌستوجب الذبح إسالة الدم
 لذلك فإنه ٌشترط سٌالن الدم بالجرح او ؼٌره فً الصٌد , والحٌوانات الؽٌر مقدور علٌها , كما هو شرط فً الحٌوانات المقدور علٌها .

 

 التقويم :األنشطة و ثانيا:  
 أوال:

 المقدور علٌه(( × )  1

 ( صحٌحه1

 )ؼٌر جابز(( × 3

 ثانٌا :

 (االضطرار او المجاعه1

 (ؼٌر متجانؾ الثم ؼٌر مابل الى الحرام لذاته وال راؼب فً التمتع بما ٌوجب االثم .1

 لذلك فؤن الضروره مقٌده بقٌدٌن :

 أ(ان ٌقصد بالتناول دفع الضررفقط

 ٌسد الرمق .ب( اال ٌتجاوز ما 

 ثالثا:

 الحلقوم : اذ انه مجرى الهواء , وبقطعه ٌقطع الهواء عن الحٌوان

 المرئ: ٌإدي الى نزول افرازات المعده الى الخارج بدال من ارتجاعها الى الربه , مما ٌإدي الى نمو البكتٌرٌا فٌها بعد الوفاه.

 لرقبه وقطعهما اثناء الذبح ٌإدي الى نزؾ كمٌة كبٌرة من الدمالودجان : هكا اكبر ورٌدٌن سطحٌٌن فً جسم الحٌوان ٌمران با



 رابعا :

 ً تلك الحالة فإنه ال حرج علٌه .ٌبرز ٌسر اإلسالم فً الحفاظ على النفس البشرٌه فمن لجؤ فٌه الى اكل شًء من المٌته ف 

 خامسا:

امام االصنام لذا سببها تعظٌم ؼٌر هللا ومشاركه الكفار فً عبادة ؼٌر هللا و التقرب آللهتهم بالذبابح وقد كان اهل الجاهلٌه ٌرفعون أصواتهم عن الذبح 
 حرم اإلسالم ذلك الن هللا تعالى اوجب ان تذبح الحٌوانات على اسمه  العظٌم. .

 سادسا:

 األمور التعبدٌة والمجنون لٌس مكلفا .المجنون : ؼٌر جابز الن الذبح من  -1
 .حٌقصده , وتنعقد العبادة منه وتص.الصبً الممٌز : تجوز ذكاتة النه ٌعقل الذبح و -3
 .السكران : ال تجوز ذكاته النه مختل االدراك وال ٌراعً الشروط عن الذبح. -4

 
 

ذاؾنذر:اؾدرسذاؾثاـي

 أوال:حل األنشطة البنائية:
 النشاط األول: 

تصرؾ ام خالد نالحظ انها نذرت ان تصوم والصوم عباده ٌتقرب بها الى هللا تعالى وبما ان الصوم عبادة فإن نذرها جابز شرعا وعلٌها بالنظر الى 
 الوفاء به .

 النشاط الثانً: 

تج  جواز وفاء ؼٌر المسلم بنذره من توجٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم لعمر بن الخطاب رضً هللا عنه وجوب اإلٌفاء بالنذر الذي نذره الجاهلً : نستن
  عندما ٌسلم. 

 :التقويم و االنشطه: ثانيا
 أوال: 

 ب -2
 د -1
 أ -3

 ثانٌا:

 *ال ٌجوز للمسلم ان ٌنذر بما هو معصٌة هلل تعالى

 **نذر المعصٌه ال ٌنعقد ابدا وال ٌصلح وال ٌلزم الوفاء..

 ثالثا:

رحمة من  (قد ٌقع المسلم فً أخطاء, ومن بٌن تلك األخطاء عدم قدره الناذر على الوفاء بنذره وقد وجدت الكفاره لٌجٌربها المسلم ما فعله وقع به2
 توجب الكفارة .هللا تعالى , كما ان الكفارة قد تمنع الشخص من العوده للفعل نفسه الذي اخطؤ فٌه , و ٌجعله ٌعٌد التفكٌر قبل الوقوع فً تصرؾ ٌس

 اطعام عشره مساكٌن او كسوتهم . :أوال(  2

  تحرٌر رقبه ) العتق ( . :ثانٌا    

 أٌام. ثالثةصٌام  :ثالثا    

 :رابعا

 قرب ٌتقرب به العبد لربه فٌجب علٌها الوفاء. الصدقة(ٌجب الوفاء بالنذر :النها الزمت نفسها بالتصدق بمابة لاير , ولكون 2

 ورد نهً الصوم ٌوم العٌد  ألنه(ؼٌر جابز وال ٌلزم الوفاء به , 1



من شروط النذر ان ٌكون الناذر  ألنه(هذا النذر مباح : ان كان ال ٌلزم الصبً الوفاء بالنذر , وان وفى بنذره وصلى ركعتٌن شكرا هلل تعالى فحسن ؛ 3
 مكلفا والتكلٌؾ ٌرفع عن الصبً.

 

ذاهلدية:ثذؾاؾدرسذاؾثا

 : حل األنشطة البنائية:أوال
 النشاط األول : 

 الود , المحبة , تقوٌه االواصر بٌن الناس وؼٌرها .......

 النشاط الثانً:

 الى الهدٌه المتواضعة. إشارةٌإكد الرسول صلى هللا علٌه وسلم اهمٌه قبول الهدٌه دون النظر الى قٌمتها , فالذراع إشارة الى قٌمة الهدٌة و الكراع 

  : ةالتقويم و االنشط ثانيا: 

 أوال:

 (صح 2

 (خطؤ )ٌعد (1

 ( خطؤ ) محرمه (3

 ( صح 4

 ثانٌا:

 , ازاله االحقاد , الود و الحب .النها تحقق عدة من األهداؾ مثل : تقوٌه العالقات , صفاء القلوب

 ثالثا: 

 الهدٌه  الرشوة   المقارنةوجه 
 جابز محرمة  الحكم 
 بال شرط بشرط الشرط 
 بال طلب  بطلب الطلب 

 

 رابعا:

ه ان ٌكرم ما جاء فً التعرٌؾ من محددات انما هو متعلق بالمهدي , فلٌس له ان ٌحدد عوضا او طلبا او شرطا ان أراد الهدٌه ,, اما المهدى الٌه فل
وعلى هذا المعنى نفهم عمل الرسول الكرٌم مهدٌه بما شاء : كلمه طٌبه , او دعاء ...... فذلك كله خلق إن لم ٌحدد عند تسلٌم الهدٌة , او قبل ذلك, 

 صلى هللا علٌه وسلم .

 خامسا:

و العموم قوله صلى هللا علٌه وسلم " ولو اهدي الً ذراعا او كراع لقبلت "  , وفعله حٌث قبل الهدٌه من هرقل الروم  الكرٌمة اآلٌةنعم ٌجوز لمدلول 
 و مقرقس مصر ..

 

ذاؾدرسذاؾرابع:اؾقرضذاحلدنذ

 األنشطة البنائية:أوال: حل  
 النشاط األول:

 (قبول 1(اٌجاب          2



 (المقترض4(المقرض         3 

 النشاط الثانً:

 ن قضاء القرض واجب على المقترض .انما سماه هللا تعالى قرضا لٌبٌنه على ان الثواب الموعود للمنفق فً سبٌله واصل الٌه ال محالة , كما ا

 النشاط الثالث: 

 ؼنٌاء عن مساعده الفقراء (احجام األ2

 (تفكك العالقات بٌن افراد المجتمع 1

 (سٌادة جو البؽضاء بٌن افراد المجتمع .3

 

 التقويم و األنشطة :ثانيا:  
 أوال:

 (مندوب 2

 (البالػ1

 (العسر3

 ثانٌا:

 هللا ٌقبض وٌبسط والٌه ترجعون " "من ذا الذي ٌقرض هللا قرضا حسنا فٌضاعفه له اضعافا كثٌرة و

 ثالثا:

 قترض من المال الذي تحت امانته .لٌتامى او ؼٌرهم ان ٌ الوالٌةأي ال ٌصح للولً على المال سواء كانت هذه 

 رابعا:

 شٌوع التكافل بٌن افراد المجتمع

 القضاء على الربا

 الوفاء االقتصادي 

 الوقاٌه من الجرابم و المشكالت .

 خامسا:

 ربا فهو مخالؾ للقرض الحسن . (الٌجوز ؛ النه2

 (جابز ؛ وهو الٌخالؾ القرض الحسن بل مندوب الٌه لضمان الحقوق .1

 (هذا مخالؾ لروح القرض الحسن ؛ اذ من أهدافه التٌسٌر على المعسر.3

 

 الوحدة الرابعة: الحقوق والواجبات.                    
ذاإلدالم:ذاحلقوقذوذاؾواجباتذيفذؿوزانذاؾدرسذاألولذ

 أوالً حل األنشطة :

  :األول النشاط

 اهم االستنتاجات:            



ان عمان دولة  تعنى بمنظومة  الحقوق و الوجبات على  أساس المساوة بٌن المواطنٌن فً حقوقهم و واجباتهم و التمٌز بٌنهم  و هذا -2
 ما ٌحث علٌه الدٌن الحنٌؾ 

 على المواطن العمانً ان ٌلتزم بواجباته مقابل الحقوق التً ٌحصل علٌها من قبل الدوله  -1

المن و األمان و السلم و السالم بٌن افراد  فً الحقوق و الواجبات و عدم التمٌز بٌن أبناء الوطن اسهم فً تحقٌق  ادلداواهتحقٌق مبداء -3
 المجتمع فً انسجام و وبام و تعاون و محبه.

 :الثانًلنشاط ا

 من واجبات الفرد اتجاه اسرته من حقوق الفرد على االسرة  م

 بر الوالدٌن  حق الرضاعة للطفل الرضٌع 2

 احترام األخ اخوته حق الحضانة  1

 االلتزام بضوابط االسرة و قوانٌنها  حق التربٌة 3

 

    :الثالث النشاط

 بمنظومة الحقوق و لواجبات ما ٌؤتً :من عواقب عدم االلتزام                  

 حدوث فوضى فً المجتمع فٌؤخذ االنسان ما لٌس له وال ٌقوم بما علٌه من واجبات -2

 اضمار نار العداوة بٌن  أبناء المجتمع-1

 و الواجب  اختالل الترابط االسري فً المجتمع و فقدان االسرة لدورها الحقٌقً فً تربٌة األبناء فً ظل الشعور بالجق -3

 تعطٌل الكثٌر من القوانٌن و األنظمة فً المجتمع -4

  

 ثانياً: التقويم واألنشطة

 متساوٌه -أ أوال:

 اإلعالنات التجارٌة -د       

 ثانٌا :

ٌستقً  المسلم واجباته الدٌنٌة من القرآن الكرٌم و السنة النبوٌة المطهرة و اجتهادات العلماء و قٌاساتهم فً المسابل التً لم ترد  -2
 فٌها نص شرعً 

نٌة... بحٌث تترجم هذه الواجبات من خالل  التزام الفرد بؤداء الواجبات التً علٌه سواء أكانت دٌنٌة  او اسرٌة او اجتماعٌة او قانو -1
 تكون واقعا حٌاتٌا ٌعاٌشه بصفة ٌومٌة 

  ثالثا :

 بعض الخطوات التً تحقق واجب الدفاع عن الوطن  و الحفاظ على مكتسابته:           

 حب الوطن من االٌمان.أن حب الوطن , إذ -2

 االلتزام باألنظمة و القوانٌن التً تحافظ على أمن الوطن و استقراره -1

 العمل فً المإسسة التً ٌعمل فٌها الفرد , و باألخص اذا كانت مإسسة عسكرٌة  حفظ اسرار -3

 عدم تخرٌب المرافق و النشؤت التً أنجزت على األرض هذا الوطن -4

 ابالغ جهات االختصاص عن إي شًء ٌهدد امن الوطن -5

 االجتهاد فً طلب العلم -6



 اهات العلمٌة   تفعٌل المكتسبات العلمٌه لالرتقاء فً مختلؾ االتج-7

 رابعا:

الن من خصابص المنظومات الشمول  لجمٌع المفردات بال تفرٌق و انما لكل فرد من افراد المجتمع حقوقه الخاصة به  كما ان علٌه 
كبٌرا او صؽٌا رجال كان او امرأة  و هناك  حقوق حاصة مثل : حقوق الطفل الصؽٌر و واجبات , فمثال حقوق االنسان تشمل الجمٌع  

حقوق المرأة و حقوق المسنٌن و هكذا و كذلك كما ان للفرد حقوق و علٌه واجبات كذلك  فإن المجتمع واجبات وله حقوق , فمن حقوق 
و استثمار موارده و من واجبات المجتمع تثمٌن المبادرات الداؼٌة الى المجتمع على افراده المشاركة فً بنابه و المحافظة على نظافته , 

 اإلصالح و البناء.

 خامسا:

مع الشخص الذي ٌقوم بما الثواب مع الشخص الذي ٌقوم بما علٌه من واجبات خٌر قٌام و ان كان حاصال على حقوقه و كذلك  نطبق مبدأ
ٌوجد اشخاص ٌحصلون على حقوقهم و مع  ذلك  فهم ٌقصرون فً  ألنهكاملة  علٌه من واجباته خٌر قٌام و لو لم ٌحصل على حقوقه

 العقاب  منوطة بهم فهإالء نطبق معهم مبدأالقٌام واجباتهم  ال

 سادسا:

 ٌطٌق حق االجٌر: اعطاإه اجره دون مماطلة و اعطاإه االجر المجزي للعمل الذي ٌقوم به  و عدم تكلٌفه بما ال2

 .بإتقانواجب االجٌر :اإلخالص فً العمل و أداء العمل -1

ذحقذاحلواةذذ:اؾدرسذاؾثاـي

 :البنائية  نشطةحل األ
 :األول النشاط

 معنى العبارة أي ان ٌعفو اهل المٌت و اولٌاإه عن المطالبة بالدٌة من انفسهم و ٌتنازلون طواعٌة عن المطالبة بها  -1

 ؛ حتى ال ٌتقووا بها على المسلمٌن تسلم الدٌة الى ؼٌر المسلمٌن  ال -1

 :الثانً النشاط

 *تعاطً المخدرات فً ذاته امر محرم فهو الذي ٌفضً الً:

 هالك االنفس -2

 هدر األموال-1

 هدر العقول-3

 * تسبب فً قتل نفسه فعلٌه اثم القاتل المتعمد

 ثانيا :حل التقويم و األنشطة:
 :أوال

 ب"  العمد      ج" فٌه اثم     √أ" 

 ثانٌا : 

  ثبوت حق الحٌاة امر واجب لتثبت سابر القوق , إذ ال حقوق بدون حٌاة

 ثالثا : 

بدا اال اذا كان خطؤ منه و عن ؼٌر قصد, و تضمن اآلٌة على هذا إعظام القتل العمد و بشاعة  شؤنه؛ كما نقول : ما أن المسلم ال ٌقتل أ
 .د و القصد مع حظر الكالم البتةإعظاما للعما فالن ان تتكلم بهذا إال ناسٌا ؛ كان لك ٌ

 رابعا :

 ال ٌجوز بؤي حال  -1



 جابز  -1

 واجب -3

 حامسا :

 حتى ال ٌتجرأ احد على استعجال المٌرث او هو :سدا لذرٌعة القتل .

 سادسا :

و إسرافا فهو حرام ؛الن من حق الحٌوان ان ٌعٌش قال تعالى :"والتفسدوا ال ٌجوز قتل الحٌوان إال لالستفادة من لحمه أما ان كان عبثا 
 حها".فً األرض بعد إصاٰل 

 

ذاؾدرسذاؾثاؾثذ:ذحقوقذذويذاإلعاؼةذ

 حل األنشطة :  :أوال

 :األول النشاط

 اسقط هللا تعالى عن لمعاق شٌبا من التكالٌؾ الشرعٌة ؛ فالصلوات الخمس ٌصلٌها االنسان قابما فان العجز عن القٌام صالها قاعدا , فان
العجز صالها مستلقٌا على قدر طاقته . و كذللك صوم رمضان  اذا كانت اإلعاقة تمنعه عن الصوم اطعم  عن كل ٌوم مسكٌنا قال 

ذٌن ٌطٌقونه فدٌة طعام مسكٌن", و الحج الى بٌت هللا الحرام ان قدر بدٌنا فالحمد هلل قال تعالى :" وهلل على الناس حج تعالى :"و على ال
  و ان عجز ببدنه و امكنه النٌابة بماله فعل ة إال سقط عنه فإنه :" ال ٌكلؾ هللا نفسا  إال وسعها ".البٌت من استطاع إلٌه سبٌال ", 

 :الثانًالنشاط 

 ذلك من خاللو 

 مساعدة فً حمل كتبه -2

  ٌستصعبها ًالجلوس معه فً توضٌح بعض المعلومات الت -1

 :الثالثالنشاط 

 أي لعن هللا من أضل االعمى عن الطرٌق الحسً الذي ٌوصل الى المسجد او البٌت  هذا عقاب هذا االنسان.

 :الرابع النشاط

 ً الثقافة العمانٌة :من العلماء الذٌن كانت لهم إسهامات ف          

 ابن بركة / من مإلفاته جامع ابن بركة /كان اصم/ وكان ٌدرس فً  مدرسة جبرٌن  -2

 مود بن حمٌد الصوافً _حفظه هللا_ عالم ضرٌر/ صاحب دعوة/ٌقصده الطالب من كافة المحافظات بالسلطنةح -1

ري العمانً , ٌتقصى المعلم  اخبارهم و ٌبرز اهم بناء الحضاورٌن لهم اسهاماتهم فً ملحوظة : فً كل محافظة علماء و رجاالت مشه
 من علماء القدامى او المعاصرٌن أعمالهم سواء 

 

 ثانيا : حل التقويم و األنشطة :
  اوال :

 ج" ال تسقط.      √أ" ٌدخل    ب"

  ثانٌا :

 :سٌرة منالمن ذلك ما ورد فً 

 عفوه صلى هللا علٌه و سلم " -2 



فهذا مربع بن قٌظً _و كان اعمى_ قال الرسول علٌه السالم حٌن أجاز فً حابطه و هو ذاهب الً احد : ال احل لك ان كنت نبٌا ان تمر 
ٌه فً حابطً و اخذ فً ٌده حفنة من التراب , ثم قال ك وهللا لو اعلم انً ال أصٌب بها ؼٌرك لرمٌتك بها . فابتدره القوم لٌقتلوه فقال عل

 القلب اعمى البصر".:" دعوه فهذا االعمى اعمى السالم 

 تكرٌمه و مواساته علٌه السالم": -1

اتى عمر بن الجموح الى رسل هللا , فقال: ٌا رسول هللا أرأٌت إن أقاتلت فً سبٌل هللا حتى اقتل نفسً أمشً برجلً هذه صحٌحة فً 
"نعم" , فقتل ٌوم أحد _هو و ان أخٌه و مولى لهم _ فمر رسول هللا  الجنة_ وكانت رجله عرجاء_, فقال الرسول صلى هللا علٌه و سلم :

صلى هللا علٌه و سلم فقال" كؤنً أنظر إلٌك تمشً برجلك هذه صحٌحة فً الجنة ", فؤمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم " هللا بهما 
 وبموالهما فجعلوا فً قبر واحد".

 ثالثا :

 امراض  مزمنة( -صم و بكم -مكفوفٌن–اإلعاقة الجسمٌة او الفٌزٌابٌة )المقعدٌن  -1

 صعوبات تعلم(.–اإلعاقة العقلٌة )تخلؾ عقلً  -1

 رابعا :

 تهٌبة مرافق المنطقة التً ٌرتادها ذوي اإلعاقة لتناسبهم -2

 زٌارتهم فً البٌوت -1

 الخروج معهم فً بعض الرحالت  -3

 األجهزة التً ٌحتاجونها  تقدٌم الهداٌا و -4

 تشجٌعهم على الدراسة و العناٌة بطلب العلم  -5

 سا :خام

 .كة المعلوماتبارجعً الى ش

ذؾدرسذاؾرابعذ:ذحقذاؾتملكذا

 :البنائية  حل األنشطة:أوال  
 :األول النشاط

 تصرؾ ٌوسؾ خطؤ حٌث اعتدى على مال اآلخر دون استبذان  -1

 أخٌه ٌوسؾتصرؾ محمد صحٌح  حٌث انكر فعل -1

 : الثانً النشاط

 السفه.-3الصؽر       -1الجنون      -2من الموانع الشرعٌة: 

 :الثالث النشاط

   آثار كسب الحرام على الفرد و المجتمع :

 المجتمع                              الفرد
 تشٌع الفاحشة ٌقسو القلب

 رشوة(-ؼصب-)سرقةتنتشر مساوئ االخالق  ٌنطفا نور االٌمان 
 ٌكثر الحقد  التكاسل عن الطاعات 

 انتشار الظلم ٌمنع إجابة الدعاء 
 تكثر القطٌعة ٌمحق البركة

 تقل اإلنتاجٌة  بؽض الناس لهُ 
 

 :الرابعالنشاط 



 عدم العبث بها-1المحافظة على هذه المرافق                             -2

 منع التصرفات الخاطبة تجاهها.-4                        تحمل مسإولٌة استخدامها      -3
 

 ثانياً: حل التقويم و األنشطة : 
 أ" التجارة             ج" الوصٌة اوال :

 :نٌاثا

 و فً ذلك دافعا لزٌادة اإلنتاج و تحسٌنه. النه من مقتضٌات الفطرة 

 ثالثا:

 ؼٌرجابز ؛ النه تعدى على ملكٌة ؼٌره بالبٌع -2

 جابز؛ فالمٌراث من طرق التملك فً اإلسالم  -1

 رابعا :

 التحذٌر عن الرٌا الذي هو من طرق الكسب الحرام و هو ممحق للمال و مهلك لصاحبه  -2

 االؼراء على الصدقات التً تنمً المال و تزٌده.-1

 خامسـا :

 فس ومال وحفظه وتنمٌته بالطرق الشرعٌة.الوالٌة: سلطة ٌثبتها الشرع إلنسان معٌن تمكن من رعاٌة المولى علٌه من ن

 ٌة: تملٌك مضاؾ إلى ما بعد الموت على وجه الشرع.االوص

 الوكالة: إقامة اإلنسان فً حٌاته ؼٌره مقام نفسه فٌما ٌقبل النٌابة من كل تصرؾ ؼٌر جابز معلوم.
 

ذالنبوية السيرة:  الخامسة الوحدة

ذاؾقضاءذعمرة:ذذاألولذاؾدرس

 : البنائية  األنشطة حل. أوال

 : األول  النشاط

 علٌها صالحهم أي , علٌها قرٌشا قاضى ألنه , القضٌة وعمرة , القضاء بعمرة الحدٌبٌة بعد كانت التً وسلم علٌه هللا صلى عمرته سمٌت
  الصلح عمرة لها قٌل ثم ومن ,

 : الثانً النشاط

 ثم , المدٌنة إلى السادس العام فً أصحابه و وسلم علٌه هللا صلى الرسول رجع حٌث , الحدٌبٌة بصلح وسلم علٌه هللا صلى التزامه - .1
 . العمرة ألداء للهجرة السابع العام فً مكة الى جاءوا

 . الحرم خارج األسلحة ووضع ,(  أؼمادها فً السٌوؾ)  الراكب بسالح إال مكة دخول عدم-

 . مباشرة المدة انقضاء بعد مكة من وخروجه ,( اٌام ثالثة)  علٌها المتفق بالمدة الرسول التزام-

 . الوجدانً و الفكري تصوره و قناعاته و الطالب لرأي ٌترك.1

 

 : األنشطة و التقويم: ثانيا



 :أوال

 (صح)  -2
 ٌكن لم -1

 ٌتعارض ال -3

 : ثانٌا

 :نوعان الهدي

 فمن الهدى من استٌسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمن: )  تعالى هللا لقول , المتمتع أو القارن حق فً  اال  ٌكون ال وهذا , واجب هدي(أ
 (.  الحرام مسجد حاضري أهله ٌكن لم لمن ذلك كاملة عشرة تلك رجعتم إذا وسبعة الحج فً أٌام ثالثة فصٌام ٌجد لم

 : ٌعتمر لم ومن ٌحج لم من حق وفً , المعتمر حق وفً , الحج فً المفرد حق فً ٌكون وهذا تطوع, هدي( ب

 . هللا الى به ٌتقرب هدٌا ٌهدي ان له فالمفرد -

 .  هللا الى به ٌتقرب هدٌا ٌهدي ان له والمعتمر -

 . مكة الى فٌرسله هللا الى به ٌتقرب هدٌا ٌهدي أن له بلده فً كان و ٌعتمر ولم ٌحج لم ومن -

 , الحدٌبٌة عمرة فً الهدي اهدى كما و , المدٌنة فً مقٌم وهو , مكة الى هدٌا سلم و علٌه هللا صلى النبً ارسل فقد:  سنة هذا كل وفً
 . هللا الى بها ٌتقرب عبادة نفسه فالهدي

 كالبنٌان واحدا وصفا , متماسكة قوة ٌشكلون اصبحوا المسلمٌن أن , احداث من  فٌها جرى وما القضاء عمرة كشفت لقد :ثالثا
 الى االنضمام فً ٌكمن الخالص أن وتدرك , علٌهم التؽلب فً ثقتهم تتزعزع و , بخطورتهم تشعر قرٌشا جعل ما وهذا , المرصوص
 مكة. فتح وهو الكبٌر للفتح تمهٌدا , المباركة العمرة هذه كانت ثم ومن , آجال ام عاجال اإلسالمً المعسكر

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ترى ان الموقؾ تتحمل ال قرٌشا أن على دلٌل وهو , حسابا للمسلمٌن تحسب بدأت قرٌش ان :رابعا
 .  الٌه النظر وال الحق تحمل ٌستطٌع ال فالكافر , بؽضا و عداوة اصحابه و هو بالبٌت ٌطوؾ

 , للهجرة السادس العام فً إلٌها الدخول من مكة اهل منعه ان وبعد , سنوات سبع دام فراق بعد وسلم علٌه هللا صلى الرسول عاد :خامسا
 وسلم علٌه هللا صلى فهو , بدٌنهم فرارا منه خرجوا الذي وطنهم الى للدخول شوق كلهم اصحابه و وسلم علٌه هللا صلى الرسول كان فقد

 القضاء عمرة وفً( .  خرجت ما منك اخرجت انً ولوال , هللا الى هللا ارض واحب , هللا ارض لخٌر انك وهللا)  منها خروجه وقت القابل
 و رإٌته حرموا الذي العتٌق بالبٌت و , فارقوا الذٌن باألهل و , تركوا التً بالبٌوت و , ترعرعوا و فٌه نشؤوا الذي بالمكان اللقاء كان

  . الذكرٌات فٌها تداعت و , المشاعر بها جاشت لحظة انها فالبد , به الطواؾ

 

 ؿكةذػتح:ذاؾثاـيذاؾدرس

 :البنائية  أوال: حل األنشطة
 :االول النشاط

 حددها التً اآلداب ٌلتزم ان دخلها من كل على وجب , ورسله انبٌابه لرسالة امتدادا تعالى هللا ارادها , الكون فً بقعة اطهر المكرمة مكة
 صٌدها ٌصٌد وال , شجرها ٌقطع وال , المسلمٌن من احدا ٌإذي فال , المشرع

 :  الثانً النشاط

 :منها قٌم عدة الفتح ٌوم وسلم علٌه هللا صلى الرسول حقق

 . والصفح العفو-4.        تعالى هلل التواضع-3.       بالكتمان الحوابج قضاء-1.      بالعهود االلتزام-2

 االجتماعً الوسط و الطالبً الوسط فً معاشا واقعا تكون ان ٌمكن الفتح ٌوم وسلم علٌه هللا صلى الرسول حققها التً القٌم من قٌمة كل
 . الصؾ فً المناقشة و الحوار من تؤكٌده ٌنبؽً ما وهو ,

 : الثالث النشاط



 و علٌه هللا صلى الرسول دخول مع مباشرة قرٌش دخلت فقد افواجا, اإلسالم الى وؼٌرها العربٌة الجزٌرة فً العرب لدخول مإذنا كان
 .عالٌة وقٌم رفٌع خلق من رأوه لما سلم

 :واالنشطة التقويمثانيا:

 . المنورة المدٌنة فً الكتاب اهل مع ومعاهدات , المشركٌن مع الحدٌبٌة صلح معاهدة سلم و علٌه هللا صلى توقٌعه الدلٌل :اوال

 ال و لمإمن كان وما: ) تعالى لقوله تنفٌذا  ٌجتهده وما , رأي من الرسول ٌتخذه لما المطلقة المسلمٌن طاعة على دلٌل الموقؾ هذا :ثانٌا
 (أمرهم من الخٌرة لهم ٌكون أن أمرا ورسوله هللا قضى إذا مإمنة

 ومثلوا االنسانٌة القٌم عن المشركون تردى بٌنما , التشفً و االنتقام دواعً على فانتصروا , أخالقهم و بدٌنهم تساموا المسلمون :ثالثا
 . تشؾ و انتقام حرب أعلنوها و بالمسلمٌن

 من مع التسامح ٌمكن ال ,لذلك ترابه وسالمة الوطن أمن على كبٌرا خطرا ٌمثل للعدو سرٌة وثابق تسلٌم او األخبار تسرٌب ان :رابعا
 . ذلك فعل نفسه له تسول

 : أسٌد بن عتاب تكلٌؾ من استنتاجها ٌمكن التً الرسابل من :خامسا

 . الكفاءة وفق ٌكون انما المسإولٌات توزٌع -

 . بالمسإولٌات التكلٌؾ فً للعمر دخل ال -

 .المسإولٌات فً الكفاءة ذوي الشباب على االعتماد -

 

 .اؾوداعذحجةذؿنذـبويةذوصايا:ذاؾثاؾثذاؾدرس

 :البنائية  أوال :حل األنشطة
 :االول النشاط

 .التبلٌػ , العمل الوعً, , ,الفهم التعقل السماع,:  العلم مراتب -2

 استطاعته قدر للعلم طلبه فً المراتب هذه تمثل الى ٌسعى العلم طالب -1

 : الثانً النشاط

 تطبٌق و التباعه ٌبادرون حٌث , نفوسهم فً األثر أبلػ له األسلوب بهذا للناس وتعلٌمه , القدوة مقام فً وسلم علٌه هللا صلى ألنه-
 . إتقان و بصدق ورسوله هللا أوامر

 , ؼٌرها او الوجاهة او القرابة او السبب االعتبار فً أخذ دون الجمٌع على ٌطبق اإلسالمٌة الشرٌعة فً القانون ان على داللة هذا فً-
 . علٌه ٌعلى وال ٌعلو الشرعً القانون فإن

 :  الثالث النشاط

 : شرعٌة نصوص بعدة االستدالل ٌمكن

 ( حرج من الدٌن فً علٌكم جعل ما و: ) تعالى قال.2

 ( العسر بكم ٌرٌد وال الٌسر بكم هللا ٌرٌد: ) تعالى قال.1

 ( ٌسرا العسر مع إن: )  تعالى قال.3

 ( وسعها إال نفسا هللا ٌكلؾ ال: )  تعالى قال.4

 ( ٌسرا عسر بعد هللا سٌجعل ءاتاها ما إال نفسا هللا ٌكلؾ ال: ) تعالى قال.5

 لم فقال رجل فجاءه , ٌسؤلونه للناس بمنى الوداع حجة فً وقؾ وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن العاص بن عمرو بن عبدهللا عن.6
 .حرج ال و افعل قال إال اخر وال قدم شًء عن  وسلم علٌه هللا صلى النبً سبل فما.  أذبح أن قبل فحلقت أشعر

 (تنفرا وال وبشرا تعسرا, ال و ٌسرا) قال ثم , الٌمن الى جبل بن معاذ و موسى أبا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بعث.7



 :األنشطة و التقويمثانيا:

 أوال:

 (اربعة)-3(        صح)-1(       صح) -2

 السنة و الكرٌم القرآن توعد من ٌتضح ما وهو النفس و المال على االعتداء ٌحرم الذي لإلسالم الصحٌحة المفاهٌم ؼرس ٌنبؽً -2 :ثانٌا
 مع فتوى ,فال المسلمٌن دماء تبٌح فتوى ألٌة االستجابة ٌمكن ال فإنه هنا من , واآلخرة الدنٌا فً الشدٌد العقاب و بالوٌل المعتدٌن النبوٌة
 .الصرٌح النص وجود

 .محبة و تماسك و سعادة و ورخاء استقرار و وسالم أمن فً األمة تعٌش -1

 ما كل ترك من الدٌن به امر ما بذلك متجاوزا الجاهلٌة العادات بعض الى رجع من االسالمٌة االمة ابناء من هناك الشدٌد لألسؾ :ثالثا
 . الربانٌة االوامر و , االسالم قٌم مع ٌتعارض

 لتطهٌر آٌات من نزل ما لقراءة بكر ابا و علٌا بعث فقد لذلك , اإلسالم حجة ألداء المناسبة الظروؾ لتهٌبة حجته الرسول اخر :رابعا
 المسلمٌن من عدد ألكبر الفرصة ولٌتٌح , المكً الحرم دخول من المشركٌن وتجنٌب , عراة كالطواؾ الجاهلٌة مظاهر بعض من الكعبة

 . امته على تٌسٌرا و تخفٌفا وذلك مرة, العمر فً الحج مشروعٌة ان ٌبٌن وحتى , العظمة للوصاٌا واالستماع , الحج لحضور

 . فٌه الزام ال اتفاق هناك كان ان ذلك من مانع ال :خامسا

 .ذودلمذعلوهذاهللذصلىذاؾردولذوػاة:ذذاؾرابعذاؾدرس

 :البنائية  أوال: حل األنشطة
 :االول النشاط

 و الهلع و فالخوؾ , تعالى هللا من بقضاء المرسوم االجل هذا تستوفً حتى نفس تموت ولن , معلوم وقت الى مإجال كتابا نفس لكل ان
 تفكر و , به االشتؽال فتترك النفس فً االجل حقٌقة تستقر وبذلك , عمرا تقصر ال واالقدام الثبات و والشجاعة , اجال تطٌل ال , الحرص

 وحده. اآلجال ٌملك الذي هللا على وتتوكل , طمؤنٌنة و الصبر فً الطرٌق على فتنطلق , االٌمانٌة بالتكالٌؾ االلتزام و االداء فً

 : الثانً النشاط

 و , هللا ألمر التسلٌم و , المعتقد على الثبات و الصبر على الحرص و الرسول, وفاة خبر صدمة لتحمل علٌهم هللا رضوان الصحابة تهٌبة
– ورسلهم انبٌابهم لموت صبرهم و تقبلهم فً السابقٌن األنبٌاء بؤقوام التؤسً و , الموقؾ هذا لمثل واالستعداد , قدره و بقضابه الرضا
 .جمٌعا -السالم و الصالة علٌهم

 :  الثالث النشاط

 وال , الظروؾ كانت ومهما , حال كل فً علٌها الحافظة االمة وعلى , أركانه من األول الركن وهً , م اإلسالم فً الصالة منزلة:  اوال-2
 . شرعً بعذر اال تسقط

 امته على بكر البً رسول ال باستخالؾ  لالمة إشارة ذلك فً و , خصوصا هللا رسول وعند عموما االسالم فً بكر أبو منزلة -2 :ثانٌا
 . بعده من

 وسلم علٌه هللا صلى وفاته سبقت التً اإلشارات و العالمات مع وحتى , سلم و علٌه هللا صلى للرسول عنه هللا رضً عمر حب -3
 الى التصبر و الصبر عن ٌخرجهم لم عموما المصاب عظٌم و الصحابة حزن و , امدها ٌطول ق عامة اشارات اعتبرها انه إال ,

 .ربهم ألمر استسلموا و رشدهم الى عادوا ما وسرعان , الجزع و النواح

 :األنشطة و التقويمثانيا: حل  

 أوال: 

         سنة وستٌن ثالث.  ج-1       عابشة.  ج -2

 

 :ثانٌا



 .الدنٌا زهرة وبٌن عنده ما بٌن محمد ٌا ٌخبرك هللا ان-2 

 وهو فقال نفسه ٌتمالك لم وعندها , وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول نفسه هو المقصود ذاك ان فطنته و نباهته و بفراسته بكر ابو وعلم-1
 (.أمهاتنا و بآبابنا فدٌناك: ) ٌبكً

 :ثالثا

 و , اٌمانه عظٌم و ثباته و صبره فً بالرسول االقتداء و , هللا من األجر احتساب و , التجلد و الصبر  هللا, ألمر برضاه ذلك ٌكون 
 تعالى هللا ولٌحمد , قوٌة ارادة و اٌمانٌه بعزٌمة اال الصبر الى سبٌل وال بالصبر اال  الٌه سبٌل وال , االجر عن البالء فً ٌبحث المإمن
 اللهم , راجعون الٌه انا و هلل انا"  هللا امره ما فٌقول مصٌبة تصٌبه مسلم من ما: )  هللا رسول قال:  ورد بما وٌدعو , قدره ما على

 (.منها خٌرا له هللا اخلؾ اال"  منها خٌرا لً اخلؾ و مصٌبتً فً اجرنً

 :رابعا

 هللا قدره ما منها نال فقد للدنٌا عمله كان من:  أي منها نإته االخرة ثواب ٌرد ومن منها نإته الدنٌا ثواب ٌرد ومن(: كثٌر ابن تفسٌر) 
 ٌرٌد كان من:) قال كما الدنٌا فً له قسم ما مع منها هللا اعطاه االخرة الدار  بعمله قصد ومن , نصٌب من االخرة فً له ٌكن لم و , له

 (. نصٌب من االخرة فً له ما و منها نإته الدنٌا حرث ٌرٌد كان ومن حرثه فً له نزد االخرة حرث

 فً فتسببوا  للؽنٌمة استعجلوا كالذٌن او هللا سبٌل فً الموت على الحٌاة ٌفضل كالذي , االخرة دون الدنٌا ٌرد من(:  عاشور ابن تفسٌر)
  ارادة ان على دلت  الشرعٌة االدلة فإن , حظوظها و االخرة ثواب من ٌحرم حظوظها و الدنٌا ثواب اراد من ان المراد ولٌس , الهزٌمة

 . الكاملة االبدٌة االخرة لحٌاة االعداد و الدنٌا إلصالح اال الشرٌعة جاءت وهل , حسن شرعً مقصد الدنٌا خٌر

ذاؾردولذعهدذيفذاؾتشريع:ذاالولذاؾدرس

 : البنائية  حل األنشطة: أوال
 :األول النشــــــاط

 .أحدا ٌخطا أن دون الرأٌٌن  اخذ قٌمته مع فهو ؛ الرأي الختالؾ وسلـــم علــــه هللا صلى الرسول احترام*

  باتباعه راحته و االسالم ٌسر*

 :الثانً النشــــــاط

 آلرابهم, ٌتعصبون فال آلخر, رأي بعضهم ٌحترم الصحابة كان لقد

 بٌن االحترام لٌسود المنهج هذا ٌنتهج ان مسلم بكل وحري , االختالؾ تقبل التً االجتهادٌة االمور فً وبخاصه البعض بعضهم ٌخطا وال
 .الفقهٌة مذاهبهم اختالؾ على المسلمٌن

 :                                             واالنشطة التقويم: ثـــانيــا
 :اوال

 الرسول سنه فهم من واحدة مرتبة فً لٌسوا النهم.  ب (2

 . الكرٌم للقرآن معارضة. ج (1

  :ثانـــٌا

 و علٌه هللا صلى الرسول كان و االسالم بتشرٌعات الكرٌم القرآن نزل فقد ؛ التشرٌع عصر سلم و علٌه هللا صلى الرسول عصر فان فعال
 كثٌرا فٌقر القضاٌا بعض فً أصحابه رأي ٌطلب كان كما أدابها طرٌقه وتبٌان شرحها سلم و علٌه هللا صلى وٌتولى ألصحابه ٌنقلها سلم
 .العصور كل فً  والمحاكاة للقٌاس منطلقا االجتهادات تلك وقد المواقؾ من كثٌر فً منهم

 :ثالثا

 سلم و علٌه هللا صلى الرسول بعد ما لمرحله االعداد و االجتهاد على عنهم هللا رضً للصحابة تدرٌب إنه

 :رابعا      

 تعالى هللا كتاب فً وردت التً للتشرٌعات مكملة وهً تعالى هللا من وحً الشرٌفة النبوٌة السنة إن



      

 :خـــامسا

 الســـالم علٌه جبرٌل به امره لما الفورٌة الرسول استجابة(2

 قرٌظة بنً إلى بالخروج الرسول اوامر  بتنفٌذ الصحابة التزام(1

 الجتهاداتهم بإقراره االجتهاد على أصحابه الرسول تشجٌع(3

 البعض بعضهم الجتهاد عنهم هللا رضً الصحابة احترام(4

 

 اؾشريعةذؿقاصدذؿن:ذذاؾثاـيذاؾدرسذ 

  البنائية: االنشطة: اوال
 :االول النشــــاط

2) 

  تعالى هللا منهج وفق حٌاته فً االنسان  لمسار تصحٌح , ,المنكر الفحشاء فً الوقوع من وقاٌة:  الصالة*

 للمستحقٌن الشرعً الحق إخراج , المال تطهٌر ,الحقد, البخل من النفوس تزكٌة: الزكاة*

 مراقبته و تعالى هللا خشٌة , التقوى ٌحقق: الصوم*

 معلومات أٌام فً تعظٌمه و هللا ذكر ,  لهم اآلخروٌة و الدنٌوٌة المنافع ٌحقق: الحج*

 :الثانــــً النشـــــــاط  

       االسالم بؤخالق التخلق  , الطاعات إتٌان المفروضة, العبادات شعابر بإقامه تقوٌتها و السلٌمة العقٌدة باتباع الدٌن على الحفاظ ٌكون(2

 للتهلكة النفس إلقاء تحرٌم الشراب و الطعام تناول: النفس على الحفاظ ٌكون(1

 الشعوذة و السحر و االوهام من العقل تحرٌر و التفكر و التدبر و العلم تحصٌل و ٌفسده ما كل بتجنب العقل على الحفاظ ٌكون(3

  البصر ؼض و الزنا تحرٌم و القذؾ تحرٌم و بالزواج العرض و النسل حفظ ٌكون(4

   علٌها االشهاد و الدٌون توثٌق و إتالفه و النال إضاعة تحرٌم و المشروع الكسب على بالحث فٌكون المال حفظ(5

 :الثالث النشـــــاط

 للحٌاة ٌجعل الذي فهو كرٌم قرآن دون االنسان حٌاة تستقٌم ال فكذلك , وٌتفاعل ٌتحرك حٌا المخلوق تجعل و الحٌاة تبعث الروح ان كما
             المخلوقات سابر عن تمٌزا وللبشرٌة قٌمة

 :االنشطة و التقويم: ثـــانيا
 :اوال

 (صــح) .2

 ٌحط لم .1

 (صـــح) .3

 :ثانٌا

 طاعة تنفعه ال الذي هو و منفعة وتعالى سبحانه له ٌكون ان دون مصالحهم ٌحقق و خلقه ٌُصلح ما ٌعلم الذي الحكٌم الخالق هو المشروع
 بالهداٌة ٌدعو كان الذي الرسول سٌرة. الحق على بإرشادهم الناس كل هداٌة المحمدٌة الرسالة. العاصٌن مصٌبة تضره وال الطابعٌن

 فظن , علٌها هللا فادع وأبت عصت قد دوسا إن هللا رسول ٌا فقال , الرسول على عمرو بن الطفٌل قدم هرٌرة ابى فعن الصدٌق و للعدو
 .بهم وأت دوسا   اهد اللهم: فقال , علٌهم ٌدعو أنه الناس



 :ثالثا  

 .الناس هداٌة(3.                           الرحمة(1           تعالى هللا شرع وفق بالعدل الحكم(2

  المضرة و المنفعة بمقٌاس و علٌه المترتبة النتابج الى بالنظر مفسدة الخمر فً()مفسدة.)2 :رابعـــا

 المسلم ٌمٌز ما وهو هللا شرع إلقامة اساسً مطلب العدل()مصلحة.)1       

 (بتجنبه اال المصلحة تكون ال لذلك وعداوة اعتداء الظلم فً()مفسدة.)3       

 (للبشرٌة مضرة بانتشاره و االرض فً افساد الفساد فً()مفسدة..)4      

 الشبهات ورد الدٌن عن الدفاع على وتعٌنه رسوله وسنه هللا كتاب وتعمٌق للشرٌعة الصحٌح الفهم على العلم طالب تعٌن* :خامسا
   واحكامه قضاٌاه بعض حول المثارة واالفتراءات

 استنباطه اثناء فً االولوٌات سلم ترتٌب و الشرع فً علٌها ٌنص لم التً النوازل فً الشرعً الحكم الى للوصول المجتهد العالم تعٌن*
 الشرعً للحكم

ذذاؾنوازلذػقهصورذؿنذ:ذذاؾثاؾثذاؾدرس

 البنائية: االنشطة:  اوال
 :االول النشاط

  فٌها الحكم اجل من المعاصرة القضاٌا لتناول متمكنٌن ثقات علماء تجمع انها

 :الثانً النشاط

  االبتعاد و الرؼبات و الهوى تحكٌم , المجتمع على تطرأ التً للنوازل كحل التقلٌد الى اللجوء , االسالمً بالدٌن الثقة فقدان

  هللا شرع عن

 :ثالثال النشاط

 من تخلٌصه بدافع مرٌض حٌاه بإنهاء ٌقوم ان للطبٌب ٌصح فال وبالتالً , البشر من احد ملك وال ملكه لٌست االنسان حٌاه

  األلم المرٌض عن ٌخفؾ ما تقدٌم الطبٌب وعلى الصبر المرٌض وعلى هللا من ابتالء فاأللم , االلم

 :االنشطة و التقويم: ثانيا
 :اوال

 الشمول.2

 :ثانٌا

  انهم حٌث:  للمسلمٌن المعنوٌة للروح تعزٌز هذا وفً حاجاتهم تلبٌة و الناس تساإالت عن االجابة ٌعنً العلماء اجتهاد

  الحٌاه تطورات مواكبة على قادر انه و بدٌنهم االعتزاز و بالفخر ٌشعرون

 :ثالثا

 (االنسان بؤعضاء المتاجرة ٌجوز ال)جابز ؼٌر. 1(           جابز.)2

 :رابعا

  اكده ما وهو رسوله و هللا بحكم فٌها فٌحكم العصر نوازل مع التعامل ٌستطٌع رسوله سنه و هللا بكتاب المتمسك المسلم

 «شىء من الكتاب فً فرطنا ما>تعالى وقوله< ابدا تضلوا فلن>الشرٌؾ الحدٌث

 :خامســــــــــــــا

  وال علٌه االجهاض ٌجوز فال , حٌاته من رمق آخره فً كان ولو االنسان على االعتداء حرمه خالل من التكرٌم ٌبرز



 . منه رضى دون اعضابه من عضو اي فً التصرؾ

 


